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  Program  konference - Anotace Program  konference - Anotace 
  

 Na postech manažerů, informačních specialistů a Na postech manažerů, informačních specialistů a 
marketingových pracovníků se většinou nesetkáváme s marketingových pracovníků se většinou nesetkáváme s 
právníky. Přesto i tito odborníci potřebují ke své práci právníky. Přesto i tito odborníci potřebují ke své práci 
aktuální, přesné a spolehlivé informace o právu v aktuální, přesné a spolehlivé informace o právu v 
České republice i v Evropské uniiČeské republice i v Evropské unii. Příspěvek se . Příspěvek se 
zaměří na zaměří na srovnání několika kvalitních zdrojůsrovnání několika kvalitních zdrojů  
těchto informací v prostředí internetu, nabídne ukázky těchto informací v prostředí internetu, nabídne ukázky 
vyhledávání informací pro vyhledávání informací pro určité profesní skupinyurčité profesní skupiny. . 
Další pohled ukáže současné možnosti přístupu k Další pohled ukáže současné možnosti přístupu k 
informacím o informacím o tvorbě norem českého právatvorbě norem českého práva přes jejich  přes jejich 
publikaci, interpretaci a aplikacipublikaci, interpretaci a aplikaci zejména soudy a  zejména soudy a 
dalšími orgány českého státu. V příspěvku bude dalšími orgány českého státu. V příspěvku bude 
nabídnuto i srovnání se situací v některých evropských nabídnuto i srovnání se situací v některých evropských 
zemích (např. zemích (např. Rakousko, Německo, Slovensko). Rakousko, Německo, Slovensko). 
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Základní tezeZákladní teze
Které situace v běžné pracovní náplni informačního Které situace v běžné pracovní náplni informačního 

specialisty úzce souvisí s právem?specialisty úzce souvisí s právem?  
 Pracovní právo, cest. náhrady - č. 262/2006 Sb.Pracovní právo, cest. náhrady - č. 262/2006 Sb.
 Právo na informace – č.106/1999 Sb., 
    č. 123/1998 Sb., 
 Ochrana osobních údajů – č. 101/2000 Sb.Ochrana osobních údajů – č. 101/2000 Sb.
 Obchodní vztahy, smlouvy, obchodní rejstřík  a pod.   – Obchodní vztahy, smlouvy, obchodní rejstřík  a pod.   – 

č. 513/1991 Sb.č. 513/1991 Sb.
 Autorské právo, databáze – č. 121/2000 Sb.Autorské právo, databáze – č. 121/2000 Sb.
 Občanské právo, obecné pojmy, smlouvy – Občanské právo, obecné pojmy, smlouvy – 
      č. 40/1964 Sb.č. 40/1964 Sb.
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Základní tezeZákladní teze

Které situace v běžné pracovní náplni informačního Které situace v běžné pracovní náplni informačního 
specialisty úzce souvisí s právem?specialisty úzce souvisí s právem?  

 Finanční právo, daně – č. 586/1992 Sb.Finanční právo, daně – č. 586/1992 Sb.
 Služby informační společnosti – Služby informační společnosti – 
      č. 480/2004 Sb.č. 480/2004 Sb.
 Elektronické komunikace -  č. 127/2005 Sb.Elektronické komunikace -  č. 127/2005 Sb.
 Elektronický podpis – č. 227/2000 Sb.Elektronický podpis – č. 227/2000 Sb.
 Informační systémy veřejné správy, registry    – Informační systémy veřejné správy, registry    – 

č. 365/2000Sb.č. 365/2000Sb.
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Základní tezeZákladní teze

Z jakých zdrojů a pramenů lze čerpat Z jakých zdrojů a pramenů lze čerpat 
příslušné informacepříslušné informace

 Právní předpisy, resortní předpisyPrávní předpisy, resortní předpisy
 Soudní a správní rozhodnutíSoudní a správní rozhodnutí
 Technické normyTechnické normy
 Ochranné známky Ochranné známky 
 Články na internetu, články z časopisůČlánky na internetu, články z časopisů
 Knihy, komentářeKnihy, komentáře



6.2.2008 Právo on-line                            D.Spáčilová 6

Typy vyhledávaných dokumentůTypy vyhledávaných dokumentů
 Informace o Informace o procesu vznikuprocesu vzniku právních předpisů –  právních předpisů – 

diskuse, návrhy, přípravné práce,  komentáře, diskuse, návrhy, přípravné práce,  komentáře, 
vysvětlivky, průběh  legislativní procesu u vysvětlivky, průběh  legislativní procesu u 
jednotlivých orgánůjednotlivých orgánů

 Informace o Informace o textech platného právatextech platného práva
 Informace o Informace o aplikaci právaaplikaci práva – rozhodnutí,  – rozhodnutí, 

rozsudky, stanoviskarozsudky, stanoviska
 Informace o Informace o subjektech, skutečnostechsubjektech, skutečnostech  

(rejstříky, katastr, patenty a vynálezy….)…. (rejstříky, katastr, patenty a vynálezy….)…. 
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Teritoriální pohled na potřebné Teritoriální pohled na potřebné 
vyhledávané informacevyhledávané informace

 České právo, subjekty  a skutečnostiČeské právo, subjekty  a skutečnosti
2.2. s celostátní působnostís celostátní působností
3.3. regionální a místní (kraje, obce)regionální a místní (kraje, obce)
4.4. profesní (komory)profesní (komory)
 Cizí právo, subjekty  a skutečnostiCizí právo, subjekty  a skutečnosti
6.6. mezinárodní úprava (např. autorské smlouvy)mezinárodní úprava (např. autorské smlouvy)
7.7. evropské právoevropské právo
8.8. právo jednotlivých zemí  v Evropě a  mimo niprávo jednotlivých zemí  v Evropě a  mimo ni
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Subjektivní přístup k vyhledáváníSubjektivní přístup k vyhledávání
 Jak velký díl této problematiky mám zájem - potřebu - nutnost Jak velký díl této problematiky mám zájem - potřebu - nutnost 

vyřešit sám a kdy se obrátím na specialistu?vyřešit sám a kdy se obrátím na specialistu?
2.2. Jsem majitel, jsem šéf firmyJsem majitel, jsem šéf firmy
3.3. Jsem zaměstnanecJsem zaměstnanec

 Budu řešit problémBudu řešit problém
 Osobně, vlastním nasazením např. v knihovně, návštěvou Osobně, vlastním nasazením např. v knihovně, návštěvou 

specialistyspecialisty
 Prostřednictvím on-line služebProstřednictvím on-line služeb

 Služby on-line zvolímSlužby on-line zvolím
 Namátkově -  něco „vygůgluji“Namátkově -  něco „vygůgluji“
 Systematicky Systematicky  - mám kontakt na stabilní server, který mě obslouží  - mám kontakt na stabilní server, který mě obslouží 

podle mého zaměření a potřebpodle mého zaměření a potřeb



6.2.2008 Právo on-line                            D.Spáčilová 9

Potřebujete ke svému podnikání Potřebujete ke svému podnikání 
právníky?právníky?

 http://www.pravoit.cz/view.php?cisloclanku=2006040003http://www.pravoit.cz/view.php?cisloclanku=2006040003
         [cit 4.2.2008]         [cit 4.2.2008]

http://www.pravoit.cz/view.php?cisloclanku=2006040003
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A co za to!!!!A co za to!!!!
 Co mi musí dát podle práva  stát a jeho Co mi musí dát podle práva  stát a jeho 

orgány k dispozici?orgány k dispozici?
 Co by mi měly nabídnout  veřejné Co by mi měly nabídnout  veřejné 

instituce, které platím z mých daní, instituce, které platím z mých daní, 
protože je to v popisu jejich práce a v protože je to v popisu jejich práce a v 
zájmu rozvoje  e-governmentu?zájmu rozvoje  e-governmentu?

 Kolik mi nabídnou firmy jako  ochutnávku Kolik mi nabídnou firmy jako  ochutnávku 
svých služeb?svých služeb?

 Co už si musím zaplatit ? Co už si musím zaplatit ? 
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Ústavní základy - politická právaÚstavní základy - politická práva

 Čl.17 Listiny základních práv a svobodČl.17 Listiny základních práv a svobod
(1) Svoboda projevu a (1) Svoboda projevu a právo na informaceprávo na informace jsou zaručeny.  jsou zaručeny. 
(2) Každý  má  právo  vyjadřovat  své  názory slovem, písmem, tiskem,   (2) Každý  má  právo  vyjadřovat  své  názory slovem, písmem, tiskem,   

obrazem nebo jiným  způsobem, jakož i obrazem nebo jiným  způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, svobodně vyhledávat, 
přijímat  a rozšiřovatpřijímat  a rozšiřovat  ideje a    ideje a  informace bez  ohledu na  hranice informace bez  ohledu na  hranice 
státu.státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) (4) Svobodu projevu a právo  vyhledávat a šířit informace lze Svobodu projevu a právo  vyhledávat a šířit informace lze 

omezit  zákonemomezit  zákonem,,  jde-li  o  opatření  v  demokratické společnosti   jde-li  o  opatření  v  demokratické společnosti 
nezbytná  pro ochranu  práv  a  svobod druhých,  bezpečnost státu, nezbytná  pro ochranu  práv  a  svobod druhých,  bezpečnost státu, 
veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5)(5)Státní  orgány a  orgány územní  samosprávy jsou  povinny Státní  orgány a  orgány územní  samosprávy jsou  povinny 
přiměřeným způsobem poskytovat informace  o své přiměřeným způsobem poskytovat informace  o své 
činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
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Soukromoprávní  versus  Soukromoprávní  versus  
veřejnoprávníveřejnoprávní

 Informační svoboda a právo na informace  Informační svoboda a právo na informace  
      při   zachování ochrany osobnosti, soukromí a při   zachování ochrany osobnosti, soukromí a 

osobních údajůosobních údajů
 Povinnost poskytovat informace při zachování Povinnost poskytovat informace při zachování 

povinnosti chránit osobu, její soukromí a osobní povinnosti chránit osobu, její soukromí a osobní 
údaje, chránit všechna potřebná tajemstvíúdaje, chránit všechna potřebná tajemství. . 

 Institucionální i legální zajištění těchto práv a Institucionální i legální zajištění těchto práv a 
povinnostípovinností
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Zákon č. 106/1999 Sb., o Zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacímsvobodném přístupu k informacím

 Definice povinných subjektů, utajovaných údajů, 
procedury…

 Povinně zveřejňované informace - §5 - §5
e)e)přehled nejdůležitějších předpisů, podle přehled nejdůležitějších předpisů, podle 

nichž povinný subjekt zejména jedná a nichž povinný subjekt zejména jedná a 
rozhodujerozhoduje, které stanovují právo žádat , které stanovují právo žádat 
informace a povinnost poskytovat informace a informace a povinnost poskytovat informace a 
které upravují další práva občanů ve které upravují další práva občanů ve 
vztahu k povinnému subjektuvztahu k povinnému subjektu, a to včetně , a to včetně 
informace, kde a kdy jsou tyto předpisy informace, kde a kdy jsou tyto předpisy 
poskytnuty k nahlédnutí,poskytnuty k nahlédnutí,
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Zákon č. 106/1999 Sb., o Zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacímsvobodném přístupu k informacím
      Zveřejňování informací  - § 5 odst.Zveřejňování informací  - § 5 odst.
(4) (4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace 

uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.        

(5) (5) Povinné subjekty, které vedou a spravují registry, 
evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující 
informace, které jsou na základě zvláštního zákona 
každému přístupné, jsou tyto informace povinny 
zveřejňovat v přehledné formě způsobem umožňujícím i 
dálkový přístup. Na tyto subjekty se pro tento účel 
nevztahuje povinnost zamezit sdružování informací podle 
zvláštního právního předpisu. 3a
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Ministrstvo vnitra -www.mvcr.czMinistrstvo vnitra -www.mvcr.cz
 neplatné občanské průkazyneplatné občanské průkazy  
 neplatné cestovní pasyneplatné cestovní pasy  
 odcizená motorová vozidlaodcizená motorová vozidla  
 seznamy seznamy StBStB  
 evidované umělecké předmětyevidované umělecké předměty  
 adresy v České republiceadresy v České republice  
 archivní fondy a sbírky archivní fondy a sbírky 
 politické strany a hnutípolitické strany a hnutí  
 veřejné sbírkyveřejné sbírky  
 občanská sdruženíobčanská sdružení  

http://www.mvcr.cz/2003/evidence/doklady_rady.html
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/pasy_rady.html
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/auta_patrani_policie.html
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/stb_rady.html
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/stb_rady.html
http://www.mvcr.cz/vozidla/ieud/index.php
http://www.mvcr.cz/adresa/index.html
http://www.mvcr.cz/archivy/peva/index.html
http://www.mvcr.cz/2003/evidence/strany/index.html
http://www.mvcr.cz/agenda/sbirky/index.html
http://www.mvcr.cz/agenda/labyrint/sdruzeni.html
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Ministerstvo zdravotnictvíMinisterstvo zdravotnictví
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Dostupnost právních předpisůDostupnost právních předpisů
 Neexistuje žádný, státem Neexistuje žádný, státem garantovanýgarantovaný a  a 

on-line bezplatně přístupný informační on-line bezplatně přístupný informační 
systémsystém o právu o právu

 V současné době jsou všechny nejdůležitější V současné době jsou všechny nejdůležitější 
platné zákony (bez dalších systémových vazeb) platné zákony (bez dalších systémových vazeb) 
na internetu volně k dispozici na internetu volně k dispozici v v 
konsolidovaném zněníkonsolidovaném znění - tyto  základní  - tyto  základní 
předpisy jsou zveřejněny na Portálu veřejné předpisy jsou zveřejněny na Portálu veřejné 
správy správy www.portal.gov.czwww.portal.gov.cz, na jednotlivých , na jednotlivých 
stránkách ministerstev, komor apod.stránkách ministerstev, komor apod.

   zveřejňuje každé ministerstvo pro svůj zveřejňuje každé ministerstvo pro svůj 
resort (např. MV - viz dále)resort (např. MV - viz dále)

http://www.portal.gov.cz/
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www.www.portalportal..govgov..czcz
 Dle zákona  č. 365/2000 Sb. , o ISVS  jeDle zákona  č. 365/2000 Sb. , o ISVS  je
            § 2§ 2

q) portálem veřejné správy informační 
systém vytvořený a provozovaný se 
záměrem usnadnit veřejnosti dálkový 
přístup k pro ni potřebným informacím z 
veřejné správy a komunikaci s ní;

http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
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Jeden z celkem 17 bodů 
povinných informací
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Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a Sbírce mezinárodních smluvzákonů a Sbírce mezinárodních smluv
 § 12§ 12
 ((1) Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup   3) stejnopis 
Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 
a Sbírky mezinárodních smluv.

 (2) Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv podle odstavce 1 se 
nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku 
mezinárodních smluv..
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Obchodní věstníkObchodní věstník
 Nařízení vlády č. 503/2000 Sb. – elektronická  Nařízení vlády č. 503/2000 Sb. – elektronická  

publikace je považována za základní způsob publikace je považována za základní způsob 
publikování s právními důsledkypublikování s právními důsledky

§ 7a§ 7a

 Z hlediska požadavků zvláštních právních Z hlediska požadavků zvláštních právních 
předpisů předpisů rozhodnými jsou obsah rozhodnými jsou obsah 
zveřejněných nebo uveřejněných údajů na zveřejněných nebo uveřejněných údajů na 
portáluportálu a  a dobadoba, , kdy bylykdy byly údaje na portálu  údaje na portálu 
zveřejněny nebo uveřejněny.zveřejněny nebo uveřejněny.
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Sb. a Sb.m.s. na www.mvcr.czSb. a Sb.m.s. na www.mvcr.cz
 Aktuálně jsou zveřejňovány Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově všechny nově 

vydávané částky Sbírek - faksimilevydávané částky Sbírek - faksimile

 Není úkolem ani cílem ministerstva vnitra poskytovat Není úkolem ani cílem ministerstva vnitra poskytovat 
textové vyhledávání ve zveřejněných zákonech – textové vyhledávání ve zveřejněných zákonech – 
odkaz na Portál veřejné správy.odkaz na Portál veřejné správy.

 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady 
a orgány obcía orgány obcí
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www.www.portalportal..govgov..czcz
 platné právní předpisy převzaty ze systému platné právní předpisy převzaty ze systému 

ASPIASPI
 rozčleněny po jednotlivých paragrafechrozčleněny po jednotlivých paragrafech
 několik úplných znění nejdůležitějších několik úplných znění nejdůležitějších 

předpisů k dispozici pro rychlé vyhledánípředpisů k dispozici pro rychlé vyhledání
 plnotextové vyhledávání  bez možnosti najít plnotextové vyhledávání  bez možnosti najít 

přímo místo s příslušným slovem v přímo místo s příslušným slovem v 
nalezeném dokumentunalezeném dokumentu

 nutnost načíst txt verzi předpisu, zapojit CtlFnutnost načíst txt verzi předpisu, zapojit CtlF

http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.portal.gov.cz/
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Tvorba práva v ČRTvorba práva v ČR
 Ústavní základyÚstavní základy
 Legislativní pravidla vládyLegislativní pravidla vlády
 Připomínkové řízení v resortech  Připomínkové řízení v resortech  
 Připomínkové řízení v nestátní sféřePřipomínkové řízení v nestátní sféře
 Jednací řády Poslanecké  sněmovny a Jednací řády Poslanecké  sněmovny a 

Senátu Senátu 
 Zákon o obcích, hlavním městě Praze a o Zákon o obcích, hlavním městě Praze a o 

krajíchkrajích
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Publikace právních předpisůPublikace právních předpisů
 Zákon  č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a 

Sbírce mezinárodních smluv
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 12 - vyvěšení 

na úřední desce
 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,   

 § 45 – Sbírka právních předpisů  hl. města 
Prahy

 Zákon  č. 129/2000 Sb., o krajích, § 8 – Věstník 
právních předpisů kraje  
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Přístup občanů k informacím o tvorbě Přístup občanů k informacím o tvorbě 
právapráva

Návrhy zákonů  k diskusi – zřídka 
 jednotlivá ministerstva –  archiv jednotlivá ministerstva –  archiv www.www.micrmicr..czcz –  – 

zákon o elektronických komunikacích, věcný zákon o elektronických komunikacích, věcný 
záměr zákona o sdílení dat ve veřejné správě  záměr zákona o sdílení dat ve veřejné správě  
(vládě 28.7.2004), výzva k připomínkám(vládě 28.7.2004), výzva k připomínkám

      (úřady nemají obíhat občané, ale jen data v (úřady nemají obíhat občané, ale jen data v 
elektronické podobě)elektronické podobě)

 občanské iniciativy – občanské iniciativy – www.feminismus.czwww.feminismus.cz  
-antidiskriminační zákon-antidiskriminační zákon

http://www.micr.cz/
http://www.micr.cz/
http://www.micr.cz/
http://www.micr.cz/
http://www.feminismus.cz/
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Přístup občanů k informacím o tvorbě Přístup občanů k informacím o tvorbě 
právapráva

Úřad vlády ČRÚřad vlády ČR -  - www.www.vladavlada..czcz - eKLEP -  - eKLEP - 
elektronická knihovna legislativního procesuelektronická knihovna legislativního procesu

 veřejná částveřejná část - aktuální program jednání vlády,  - aktuální program jednání vlády, 
usnesení vlády a záznamy z jednání, archiv usnesení vlády a záznamy z jednání, archiv 
programů – velmi dobréprogramů – velmi dobré

 neveřejná část - je realizací  projektu  „Oběh neveřejná část - je realizací  projektu  „Oběh 
dokumentů mezi ústředními orgány státní dokumentů mezi ústředními orgány státní 
správy“správy“

 elektronické šablony pro tvorbu elektronické šablony pro tvorbu 
legislativních i nelegislativních dokumentůlegislativních i nelegislativních dokumentů

 přístup ke všem verzím dokumentů v rámci přístup ke všem verzím dokumentů v rámci 
meziresortního připomínkového řízenímeziresortního připomínkového řízení

   

http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/
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Přístup občanů k informacím o tvorbě Přístup občanů k informacím o tvorbě 
právapráva

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – 
www.psp.czwww.psp.cz

 Přehled  o všech stádiích jednání -  návrhy Přehled  o všech stádiích jednání -  návrhy 
s důvodovými zprávami, jednání výborů a s důvodovými zprávami, jednání výborů a 
záznamy z nich, první, druhé a třetí čtení, záznamy z nich, první, druhé a třetí čtení, 
schvalovací procedura, předání zákona schvalovací procedura, předání zákona 
Senátu a prezidentovi, číslo Sb.Senátu a prezidentovi, číslo Sb.

 Užíván EUROVOCUžíván EUROVOC

http://www.psp.cz/
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Přístup občanů k informacím o  Přístup občanů k informacím o  
aplikaci a interpretaci právaaplikaci a interpretaci práva

JusticeJustice
 www.justice.www.justice.czcz  - ministerstvo   - ministerstvo 

spravedlnosti,  Obchodní rejstřík, vše o spravedlnosti,  Obchodní rejstřík, vše o 
justicijustici

 www.www.concourtconcourt..czcz -  Ústavní soud ČR -  Ústavní soud ČR
 www.www.nsoudnsoud..czcz – Nejvyšší soud ČR – Nejvyšší soud ČR
 www.nss.czwww.nss.cz – Nejvyšší správní soud ČR – Nejvyšší správní soud ČR

http://www.justice.cz/
http://www.justice.cz/
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/
http://www.concourt.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.nss.cz/
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Pohled do praxePohled do praxe
 Metoda výběru serverůMetoda výběru serverů

 1) PODLE VÝSLEDKU PLNOTEXTOVÉHO 1) PODLE VÝSLEDKU PLNOTEXTOVÉHO 
HLEDÁNÍ VÝRAZUHLEDÁNÍ VÝRAZU

 2)  Podle nabídky MVCR2)  Podle nabídky MVCR
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Výsledky hledání podle názvu Výsledky hledání podle názvu 
zákona  pomocí Googluzákona  pomocí Googlu

 Autorský zákonAutorský zákon
 ______________________________________________________________________________________________________________
 Systém ASPI - stav k 31.1.2008 do částky 8/2008 Sb. a 3/2008 Systém ASPI - stav k 31.1.2008 do částky 8/2008 Sb. a 3/2008 

Sb.m.s.Sb.m.s.
 Obsah a text 121/2000 Sb. - stav k  6. 2.2008Obsah a text 121/2000 Sb. - stav k  6. 2.2008
 121/2000 Sb.121/2000 Sb.
 ZÁKONZÁKON
 ze dne 7. dubna 2000ze dne 7. dubna 2000
 o právu autorském, o právech souvisejících s právem o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 Změna: 81/2005 Sb.Změna: 81/2005 Sb.
 Změna: 61/2006 Sb.Změna: 61/2006 Sb.
 Změna: 216/2006 Sb.  - 22.5.2006Změna: 216/2006 Sb.  - 22.5.2006
 Změna: 186/2006 Sb. – 1.1.2007Změna: 186/2006 Sb. – 1.1.2007
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Znehodnocení úplného znění Znehodnocení úplného znění 
398/2006 Sb.398/2006 Sb.

 Zákon č. 186/2006 Sb. Od 1.1.2007Zákon č. 186/2006 Sb. Od 1.1.2007
 Čl.II Čl.II 
   
 V § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. , o V § 3 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb. , o 

právu autorském, o právech souvisejících s právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), (autorský zákon), se za slovo "rozhodnutí," se za slovo "rozhodnutí," 
vkládají slova "opatření obecné povahy,".vkládají slova "opatření obecné povahy,".
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Výsledky hledání podle názvu Výsledky hledání podle názvu 
zákona  pomocí Googluzákona  pomocí Googlu

 Vyhledáno jako frázeVyhledáno jako fráze
 Výsledky získány aktuelně ve dnech 5.2. a Výsledky získány aktuelně ve dnech 5.2. a 

6.2.20086.2.2008
 Vybráno prvních 10 nabídnutých stránek Vybráno prvních 10 nabídnutých stránek 

komentováno v pořadí, jak byly nabídnutykomentováno v pořadí, jak byly nabídnuty
 Mezi prvními třemi  servery při hledání i Mezi prvními třemi  servery při hledání i 

dalších předpisů vždy figuruje dalších předpisů vždy figuruje 
Business.center.czBusiness.center.cz
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1. Národní knihovna – původní 1. Národní knihovna – původní 
verze a novela samostatněverze a novela samostatně

Nabízí 
jen 

původní 
text a 
novelu
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2. Business.center.cz – v pořádku2. Business.center.cz – v pořádku

Změněné texty 
zvýrazněny, 

zrušené podtrženy
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3. Ley.cz - nepoužitelné3. Ley.cz - nepoužitelné

Bez možnosti ověřit si 
znění, jedná se o původní 
znění, další zákony také  
neaktuální – OZ 2004, 

Obz 2002
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4. Zákony ČR On-line – s chybami4. Zákony ČR On-line – s chybami
Vydávat číslo úplného 

znění za zákon je  
minimálně 

neprofesionální, viz 
níže např. i občanský 

zákoník
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4. Zákony ČR On-line – nepříliš 4. Zákony ČR On-line – nepříliš 
spolehlivéspolehlivé

Uvádí zde  i 
předpisy od 

1.1.2007 neplatné 
– minimální mzda, 
životní minimum
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5. Wikipedia – hodnotné komentáře5. Wikipedia – hodnotné komentáře

Wikisource bere své texty ze 
serveru LexDATA, jsou v 
původním znění jako ve 
Sbírce,  v případě AZ  je 
nabídnuto úplné znění 

publikované ve Sbírce pod 
číslem 398/2006 Sb.
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6. Sagit – původní texty s 6. Sagit – původní texty s 
anotacemianotacemi

K úplnému znění je třeba placený 
přístup, anotace jsou často 

rozsáhlé a seznamují s obsahem  
předpisu, server nabízí zdarma 

výklad právních pojmů
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7. Sbírka zákonů ČR – původní 7. Sbírka zákonů ČR – původní 
znění zákonaznění zákona

Základní hodnotou je  
totožnost textových 
podkladů s tištěnou 

Sbírkou
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8. Wikisource8. Wikisource
 Viz WikipediaViz Wikipedia
Umožňuje načístUmožňuje načíst
původní i  oficiální původní i  oficiální 
úplné zněníúplné znění
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9. Portál veřejné správy – aktuální 9. Portál veřejné správy – aktuální 
zněníznění

Zdroj ASPI,  link je 
zavádějící, nabídne 

oficiální úplné znění. 
Text je členěn po 
§§§, celý text lze 
načíst v txt verzi. 

Umožnuje 
plnotextové 

vyhledávání. Při 
zadání 121/2000 
nabídne aktuální 

text.
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10. Sbírka zákonů ČR – aktuální  10. Sbírka zákonů ČR – aktuální  
úplné zněníúplné znění
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Hledání pojmu Sbírka zákonůHledání pojmu Sbírka zákonů
(závorka = placené služby)(závorka = placené služby)

 Nabízí servery v pořadíNabízí servery v pořadí
 www.www.mvcrmvcr..czcz//sbirkasbirka//  – Ministerstvo vnitra  – Ministerstvo vnitra
 www.sbirka.czwww.sbirka.cz -  (Sbírka zákonů  -  (Sbírka zákonů 

TORISOFT)TORISOFT)
 www.sbcr.czwww.sbcr.cz – (Zákony na webu) – (Zákony na webu)
 www.sagit.czwww.sagit.cz – (Nakladatelství SAGIT) – (Nakladatelství SAGIT)
 www.portal.gov.czwww.portal.gov.cz
 www.esipa.czwww.esipa.cz – (Sbírka právních předpisů) – (Sbírka právních předpisů)

http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.sbirka.cz/
http://www.sbcr.cz/
http://www.sagit.cz/
http://www.portal.gov.cz/
http://www.esipa.cz/
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Další servery „doporučené“ na Další servery „doporučené“ na 
stránkách www.mvcr.czstránkách www.mvcr.cz

EUR-Lex s přístupem k 
evropskému právu

LexDATA – provozovaná 
nakladatelstvím C.H.BECK, popisek 
odkazující na  IFEC neplatný již od 

roku listopadu 2002
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Další servery „doporučené“ na Další servery „doporučené“ na 
stránkách www.mvcr.czstránkách www.mvcr.cz

Spousta variant on-line přístupu k celému 
systému ASPI –výhodu je propojení více 

bází – předpisy, judikatura, literatura

Zdarma po dobu 14 dnů  (ne 7) 
ASPI předpisy s plnotextovým 

hledáním

Kromě novinek vše placené,  přístup k 
předpisům dle OKEČ

Typický 
právně-

zpravodajský 
portál

Fulsoft -  nakladatelství 
Dashofer, placené služby krom 

aktualit
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Další servery „doporučené“ na Další servery „doporučené“ na 
stránkých www.mvcr.czstránkých www.mvcr.cz

Portál s poradenskými službami

Nespolehlivý – viz dále
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Podnikáme.czPodnikáme.cz

O 30 částek mimo, 
neplatné právní předpisy 
– pohonné hmoty např.
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Další příklad z praxeDalší příklad z praxe



6.2.2008 Právo on-line                            D.Spáčilová 52

Obecní stránkyObecní stránky
 Výběr z webové stránky města KadaněVýběr z webové stránky města Kadaně



6.2.2008 Právo on-line                            D.Spáčilová 53

Hledání dalších informací o právuHledání dalších informací o právu

 Časopisecké články – např. Právník, Právní Časopisecké články – např. Právník, Právní 
rádce – texty na webu  vůbec nebo jen rádce – texty na webu  vůbec nebo jen 
částečně, Bulletin advokacie – texty plnéčástečně, Bulletin advokacie – texty plné

 Informace z registrů – nahlížení do Informace z registrů – nahlížení do 
katastru nemovitostí, obchodní rejstřík a katastru nemovitostí, obchodní rejstřík a 
výpisyvýpisy

 Vzory smluv a podáníVzory smluv a podání
 On-line právní služby kanceláříOn-line právní služby kanceláří
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ZávěryZávěry

 Při výběru zdroje  právních textů Při výběru zdroje  právních textů 
doporučuji komplexní přístup  velkých doporučuji komplexní přístup  velkých 
nakladatelství, která mají za sebou týmy  nakladatelství, která mají za sebou týmy  
odborníků a nabízejí vedle textů i odborníků a nabízejí vedle textů i 
poradenskou činnost, pravidelné poradenskou činnost, pravidelné 
informace a servis.informace a servis.
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 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost 


